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ملخص

تعاين جمتمعاتنا املسلمة اليوم من ضعف قيمي على مجيع املستوايت،
وال شك أن للمدرسة دورا كبريا يف غرس وتنمية قيم التعايش يف اجملتمع .ومن
مث حتقيق التنشئة االجتماعية املرجوة .وعليه جاء هذا البحث لبيان دور املدرسة

يف غرس وتنمية قيم التعايش يف اجملتمع املسلم املعاصر .وسيعرج البحث على النقاط
اآلتية )1( :مقدمة فيها تعريف أبهم املصطلحات املستعملة يف هذه الورقة العلمية حنو:

املدرسة ،قيم التعايش ،اجملتمع املسلم املعاصر؛ ( )2بيان أمهية قيم التعايش للفرد
واجملتمع؛ ( )3إبراز وبيان دور املدرسة يف غرس وتنمية قيم التعايش يف اجملتمع؛ ()4
التعرف على كيفية محاية قيم التعايش؛ ( )5بيان أثر قيم التعايش على اجملتمع .وقد
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي ،وقد توصلت الدراسة إل عدة
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 إن سراين قيم التعايش يف اجملتمع ال شك أهنا تساعد على ترتيب:نتائج أمهها؛ أوال
 كما تساعد على مجع شتات اجملتمع وتركيز،البيت املسلم الذي عمته الفوضى واالحنالل
 أنه إذا ما جنحت عمليات التنسيق والتكامل: اثنيا.طاقاته وإمكانياته يف البناء والتعمري
،بني املدرسة وابقي مؤسسات اجملتمع يف تربية النشء تربية واعية أساسها القيم اإلسالمية
 حينها لن يكون الفرد عرضة،فإننا يف احلقيقة نتحصل على جمتمع متعايش حمب لبعضه
. وتلوث يف األفكار،ملا تفرزه احلضارة الغربية من عفن وفساد يف القيم األخالقية
. اجملتمع املسلم املعاصر، قيم التعايش، املدرسة:الكلمات املفتاحية

Abstract
Today, our Muslim societies are suffering from value weakness,
at all levels. There is no doubt that school plays a major role in
cultivating and developing the values of coexistence of the individual
and society alike. And then achieve the desired socialization. Therefore,
this research came to explain the role of the school in cultivating and
developing the values of coexistence in the contemporary Muslim
society. Hence, the research will revert to the following points: (1)
Introducing a definition of the most important terms used in this
scientific paper towards: The school, the values of coexistence,
contemporary Muslim society; (2) Explain the importance of the values
of coexistence for the individual and society; (3) Highlighting and
clarifying the role of the school in instilling and developing the values of
coexistence in society; (4) Knowing how to protect the values of
coexistence; (5) Explaining the impact of the values of coexistence on
the society. The research methodology used in this study is the inductive
approach. The study reached several results, the most important of which
are: First: The validity of the values of coexistence in society
undoubtedly helps to arrange the Muslim house, as it helps to gather the
diaspora of society and focus its energies and capabilities in building and
reconstruction. Second: If the coordination and integration processes
between the school and the rest of society's institutions succeed in
educating young people in a conscious education based on Islamic
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values, then we are in fact obtaining a coexistence that loves each other,
then the individual will not be subject to the mold, corruption, moral
values, and contamination of ideas that the Western civilization
generates.
Key words: The school, Values of Coexistence, Contemporary
Muslim, Society.

املقدمة
شكلت قيم التعايش على مر العصور اللبنة األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع ،حيث
حفظت له جتانسه وترابطه ومتاسكه ،كما استطاعت أن تتحكم يف سلوك األفراد وتوجه
تصرفاهتم .ولعل من أبرز دواعي االهتمام بغرس قيم التعايش ما تتعرض له يف اجملتمعات
املسلمة اليوم من انفتاح على الشعوب والثقافات املختلفة ،إل جانب التأثريات العميقة
اليت خلفتها العوملة على قيمنا األخالقية .مما أدى ابلبعض إل أتويل مفهوم التعايش
أتويال خاطئا ،ومن مث تطبيقه على أرض الواقع .األمر الذي أدى إل حدوث ذوابن يف
اآلخر املختلف عنه نتج عنه ضياع يف اهلوية ،كما أدى إل حدوث تطرف يف األفكار
والسل وك ،وسوء يف التواصل ،ومن مث نشوء أزمة بني املسلمني أنفسهم .وهذا بال شك
دليل على البعد عن التعاليم اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية .ابإلضافة إل التحدايت
اليت تفرضها اليوم قوى اهلدم والتعصب ،هذه التحدايت اليت تتطلب منا كمجتمع مسلم
خلق بيئة اجتماعية قائمة عل ى قيم التعايش والتسامح وقبول اآلخر يف اجملتمع .كوهنا
احلصن الذي حيمي اجملتمع من االهنيار ،وهي مسؤولية مجاعية تكاملية يشارك فيها مجيع
أفراد اجملتمع ،ومؤسساته احلكومية وغريها ،لتكوين هوية اجملتمع .ومن أهم هذه
املؤسسات على اإلطالق هي :املدرسة واليت من شأهنا أن تعمل على غرس وتنمية قيم
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التعايش يف األجيال الناشئة ،لتجسيد التعايش احلقيقي والوصول ابجملتمع إل بَ ِّر األمان.

وعليه فإن الباحثة من خالل هذا البحث ستقوم ببيان دور املدرسة كوهنا أهم مؤسسات
اجملتمع يف معاجلة ضعف قيم التعايش يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة ،أتسيسا لثقافة

السلم والتعايش مع اآلخر ،وحتقيقا ملقصد وحدة األمة اإلسالمية.

أوال :التعريف أبهم مصطلحات البحث
 -1املدرسة
تُعرف املدرسة أبهنا املؤسسة االجتماعية الرتبوية ،املتخصصة اليت عهد إليها
اجملتمع برتبية وتنشئة األجيال الصاعدة ،فهي تلك املؤسسة القيمة على احلضارة
اإلنسانية وتقدم اجملتمعات ،وتشرتك يف الوقت نفسه مع األسرة على تربية
الطفل) .(Nasser, 1989فهي بذلك تُكمل الدور الذي تقوم به األسرة ،حيث تزود
الطفل ابملهارات واخلربا ت الالزمة منها االجتماعية والعلمية واملهنية اليت حيتاجها
الشخص يف حياته ،كذلك ضبط سلوكياهتم من خالل تعليمهم األخالق اإلسالمية وقيم
التعايش.
 -2تعريف قيم التعايش
القيم :هي مثل عليا خيتارها الشخص حبرية ،ويعتقد هبا اعتقادا جازما ،حيث تشكل
لديه منظومة من امل عايري اليت حيكم هبا على األشياء ابلقبول أو ابلرفض ،أو ابحلسن ،أو
ابلقبح .وي نتج عنها سلوك منتظم يتميز ابلثبات والتكرار واالعتزاز (AL-Jallad,

) .2007فهي مبثابة البوصلة اليت توجه سلوكه واجتاهاته.
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التعايش :يكون بني خمتلفني إما يف العادات ،أو يف املعتقد والدين .ويقوم على التعاون
على ما فيه اخلري والصالح لإلنسانية ،وفق قواعد مشرتكة ،يبىن على الثقة واالحرتام
املتبادلني ،وعلى احلوار واألخالق والقيم اإلنسانية للوصول إل غاايت مشرتكة.
وبناء على ما أوضحناه من معىن القيم والتعايش كل على حدة ،ميكن اآلن أن نبني
املقصود بقيم التعايش كوحدة واحدة :وهي املثل العليا اليت خيتارها الشخص حبرية
ويتم ثلها يف سلوكه ،كالعدل ،واملساواة ،والتسامح..وغريها .بغرض التواصل والتعاون مع
اآلخر املختلف للوصول إل غاايت مشرتكة.

 -3اجملتمع املسلم املعاصر
اجملتمع املسلم هو اجملتمع الذي يكون ُجلهُ من املسلمني و حيمل

خصائص موافقة لإلسالم .أما مصطلح املعاصر فهو مصطلح دال على مرحلة
بعينها ،أي املرحلة اليت يعيشها اجملتمع املسلم اآلن(

Al-Bishri, Tariq,

.)1996
اثنيا :مصادر القيم
-1مصادر القيم بشكل عام
تستمد القيم مصدرها بشكل عام من مجلة املعتقدات اليت يعتقد هبا الفرد ويتبناها ،ومن
أعراف وعادات وتقاليد اجملتمع الذي ينتمي إليه ،وكذلك من التكوين الثقايف والتارخيي
للفرد واجملتمع.
)(Al-Diyb, 2006وهذا األخري له دور كبري يف تشكيل القيم عند الفرد ،وختتلف
منظومة القيم ابختالف هذه العناصر.
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-2مصادر القيم يف املنظومة الرتبوية :هي عبارة عن املصادر السالفة الذكر ،ابإلضافة
إل مصادر أخرى تتمثل يف :القرآن الكرمي ،السنة النبوية ،أقوال الصحابة،
واالجتهاد).(Al- Diyb, 2006

اثلثا :أمهية قيم التعايش للفرد واجملتمع
يعد موضوع القيم من املوضوعات احلساسة كونه ميس بثقافة اجملتمع وحضارته ،حيث
تكمن أمهية القيم فيما يلي:
-1أمهية القيم ابلنسبة للفرد  :فهي حتميه من االحنراف واجلري وراء الشهوات ،وتبعد
عنه السلبية) .(AL-Jallad, 2007كما أهنا حتقق له السالم والتوازن الداخلي.
-2أمهية القيم ابلنسبة للمجتمع :فهي حتفظ هوية اجملتمع ،وحتقق له االستقرار
والتميز ،مما جيعله جمتمعا متماسكا قواي قادرا على محاية نفسه من خطر الغزو الفكري
وغريه) .(AL-Jallad, 2007كما تظهر أمهية القيمة عندما تصبح قوة دافعة حقيقية
لسلوك الفرد واجملتمع) .(Al-Diyb, 2006ذلك أن قيمة اإلنسان احلقيقية هي فيما
يتمثل من قيم ،فهو يف األخري عبارة عن جمموعة قيم تتحرك على األرض .فبالقيم يصري
اإلنسان إنساان ،وبدوهنا يصري كائنا حيوانيا تسيطر عليه غرائزه ،ويتحول إل وحش
مدمر لنفسه ولغريه ،وكلما ارتقى يف سلم القيم ارتقى يف اإلميان والتقرب من هللا ورسوله.
جاء يف احلديث الشريف عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا« :أكمل املؤمنني إمياان
أحسنهم خلقا»(Ibn Bayea, 1990).

رابعا :دور املدرسة يف معاجلة ضعف قيم التعايش يف اجملتمع املسلم املعاصر
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يعيش العامل الغريب اليوم يف ظل املعطيات احلديثة أزمة كبرية يف القيم واألخالق،
وال شك أن ذلك أث َر سلبا على اجملتمع املسلم ،وألن املدرسة تعترب امتداد لألسرة يف
الرتبية وإعداد الناشئة ،وصناعة كوادر الدولة ،فإن من بني مهامها نقل الثقافة من جيل
إل جيل آخر ،ومحايتها من التغيري واالنداثر .حيث تعترب قيم التعايش جزء منها ،ولكي
تؤدي املدرسة دورها يف عملية غرس وتنمية قيم التعايش يف اجملتمع البد من مراعاة مجلة
من األساسيات منها:
االهتمام ابجلو االجتماعي املدرسي :وحىت يكون اجلو االجتماعي املدرسي مهيأللرتبية والتعليم ،البد من توفري بيئة مدرسية صحية آمنة ،تقدم فيها املناهج أبساليب
خمتلفة مدعمة ابلوسائل التعليمية املختلفة .كما تكون العالقة بني العاملني يف املدرسة،
يسودها جو قيمي يتأثر به الناشئة أتثرا اجيابيا .وأن تكون العالقة بني الطالب واملعلم
عالقة قوية أساسها احلب واالحرتام واملرونة يف التعامل (Naasen & Al-khafch,
.2015).

فهذا بال شك خيلق جو مناسب للطالب ليتشرب القيم اإلسالمية .كذلك العمل على
احملافظة على مرافق املدرسة ونظامها من خالل العمل اجلماعي والتشجيع على التعاون
مع اآلخرين.
إن تغيري املدرسة من بيئة سي ئة إل بيئة جيدة الشك أهنا تساعد على تغيري مشاعر
الطالب إل األحسن ،ومن مث حتثهم على العمل اجلاد من خالل الرتبية على القيم.
وعليه جيب االهتمام ابملدرسة النظامية وتطويرها وتزويدها بكل الوسائل احلديثة اليت
تساعد على رفع مستوى الطالب ،كذلك ال بد من فرض الرقابة على مجيع العاملني
ابملدرسة حىت نتمكن من إخراج املدرسة من دائرة التسيب والالمباالة اليت نشاهدها
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اآلن ،ونعيد هلا االعتبار .وهذا الشك أنه يساعد على توفري جو مناسب لغرس وتنمية
قيم التعايش وتعزيزها يف نفوس الطالب.
املناهج ودورها يف تغيري نظام القيم يف اجملتمع :إذا كنت اللغة وسيلة االتصالاألساسية اليت تعتمد عليها تلك املناهج يف نقل األهداف الرتبوية ،فإن العملية التكوينية
لل مهارات واالجتاهات للطالب واليت تبدأ منذ التحاق الطفل ابملدرسة وحىت خترجه ،تتم
من خالل حمتوى املناهج واملقررات الدراسية ،وأساليب التعليم املتبعة يف املدرسة،
ومستوى التحصيل عند التلميذ .حيث تقدم املناهج املدرسية املعرفة للتالميذ يف صورة
منظمة ومدروسة ،كما تعد مرجعا أساسيا للتالميذ سواء داخل املدرسة أم خارجها،
ووسيلة لإلصالح االجتماعي ،وإعداد التالميذ ملواجهة التغيريات االجتماعية ،وهي بال
شك وسيلة فعالة لإلصالحات الرتبوية ) .(Al-khalifa, n.dويف سياق اهتمام الرتبية
احلديثة بغرس القيم ،أصبح من الضروري إسناد الدور األكرب يف عملية غرس قيم التعايش
للمؤسسات التعليمية ،وإعطائها مساحة كربى يف مناهج التعليم ،هبدف القضاء على
الفوضى القيمية اليت يعاين منها كثري من الشباب اليوم .وهذا ما حيتم انتقاء الوسائل
واألساليب الرتبوية اليت تساعد الطلبة على متثل القيم؛ وعلى رأسها الكتاب املدرسي
كعنصر أساسي من املنهج املدرسي ،وأداة لتنفيذ حمتوى املنهج .وعليه يعتمد املعلم يف
أدائه التدريسي واملتعلم يف حتصيله الدراسي ،ما جيعل جودة الكتاب املدرسي تسهم
إسهاما مباشرا يف االرتقاء مبستوى التعليم وغرس القيم األخالقية .(Ayet
) Hammouda, n.dكما يصبح فحص الكتاب املدرسي وتطويره من حني إل آخر
مبا يتناسب ومتغريات العصر ضروري ،حىت يصبح أداة فاعلة تساعد املدرسة يف عملية
غرس قيم التعايش واملضامني األخالقية يف نفوس املتعلمني؛ وال سيما يف مراحل التعليم
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األول حىت يرتبوا عليها وتتغلغل يف نفوسهم .ومن هنا تظهر أمهية أن تشتمل كتب اللغة
العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي على القيم األخالقية مبا يف ذلك قيم التعايش املستمدة
من القرآن والسنة النبوية.
 املعلم ودوره يف غرس القيم :يعترب املعلم العمود الفقري للمدرسة ،كما أن له أثركبري يف تغيري سلوك الطالب وتصرفاهتم .فالطالب يتأثرون عادة ابملعلم سواء يف سلوكه
أو مظهره ،فهم يتعلمون منه القيم واألفكار ،كما يعتربونه املثل األعلى هلم .وبدون شعور
جيد الطالب نفسه يقلد املعلم يف سلوكه وتصرفاته ).(Khorshid & Labib, 2020

ومن مث فإنه ال يكفي أن حيمل املعلم العلم وحده فقط ،بل جيب عليه أيضا أن حيمل
من القيم األخالقية والسلوك احلسن ما يؤهله لتبليغ هاته الرسالة النبيلة .كما يتحتم عليه
هتيئة األجواء املناسبة ،وإاثرة الطاقات اخلرية من خالل تنويع األساليب اليت يستخدمها
املعلم مراعاة للفروق الفردية ) .(Ayet Hammouda, n.dكما جيب أن يكون على
وعي أبمهية دوره يف غرس القيم ،ابعتبارها جزء أساسي يف عمله الرتبوي ،هذا ما يدفعه
لالهتمام ابملوضوعات القيمية وإبرازها للطلبة من خالل املضمون التعليمي واألهداف
التعليمية .ولذلك عليه حتديد القيم اليت جيب على الطلبة متثلها خالل العام الدراسي،
من خالل تعريفهم أبمهيتها كوهنا معيار تفضيل اإلنسان عن غريه من املخلوقات
األخرى ،وربطها ابلعقيدة اإلسالمية .ابإلضافة إل ذلك تقدمي مناذج خمتلفة تبني نتائج
االلتزام ابلقيم احلميدة) .(AL-Jallad, 2007مع ضرورة توفري جو للحوار واملناقشة
وإعطاء الفرصة للطلبة للتعبري عن آرائهم بكل حرية .ذلك أن تغلغل القيم يف نفوس
الطلبة ومتثلها يف سلوكهم ،يرتبط ابألساس بقدرات املعلم على اإلقناع ،ومدى متكن
املعلم من املادة اليت يدرسها.
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وعليه نصل إل خالصة مفادها أن املعلم ال يستطيع أن حيدث تغريات يف أفكار الطلبة
وتصرفاهتم اليت من شأهنا أن حتمي الشباب من االحنرافات الفكرية..وغريها ،مبا يف ذلك
غرس قيم التعايش لطلبته وترسيخها يف نفوسهم ،إال إذا كان حمبا ملهنته ،وملما ابملعارف
اليت ختص جماله العلمي ،وأن يكون على درجة عالية من املهارة يف تعليم القيم .وأن
يكون قدوة صاحلة لالقتداء به .ابإلضافة إل منهاج دراسي خيدم األهداف املسطرة.
لذلك فإن من بني أهم األعمال اليت جيب االعتناء هبا من طرف وزارات الرتبية والتعليم
يف الدول اإلسالمية هي اختيار املعلمني وفقا خلاصية الوسطية واالعتدال يف عقيدهتم
وقناعاهتم الدينية ،فمن خالل هذه العقيدة وعلى أساسها تتكون املفاهيم لدى اإلنسان.
ومن جهة أخرى وحىت نكون منصفني ،البد من إعادة االعتبار للمعلم واإلشادة ابلدور
الكبري الذي يقوم به ،من خالل وضع قوانني حتميه داخل املؤسسة وخارجها ،ومنحه
دخل مادي يليب احتياجاته ،وحيفظ ماء وجهه ،ومن بني املهام اليت تقع على عاتقه
مايلي:
الرتبية على األمن الفكري :يعترب التعليم أحد الركائز األساسية اليت يسعى اجملتمع منخالله إل حتقيق األمن الفكري ،فالطالب يتأثر عادة مبا يقدمه املعلم ،أحياان أكثر من
أتثره بوالديه ،األمر الذي حيتم علينا توفري معلم معتدل سلوكيا وفكراي وعقائداي،
ابإلضافة إل استخدام املناهج اليت حتمل يف جعبتها الكثري من قيم التعايش (Hoshan,

) . 2015كذلك وحسب رأي الباحثة البد من إعادة النظر يف مقررات العلوم الشرعية،
حيث جيب أن يتم إعدادها بطريقة هتدف إل ترسيخ منهج الوسطية وغرس قيم
التعايش ،كذلك دعم ثقافة احلوار للناشئة ،وإاتحة الفرصة هلم للتعبري عن أرائهم
وأفكارهم ،ومعرفة توجهاهتم واستغالهلا يف توعية الشباب ،وحثهم على التعايش فيما
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بينهم .فتعزيز األمن الفكري هو يف حقيقته استكماال لدور األسرة يف نشر ثقافة
التعايش ،والبعد عن االحنرافات الفكرية والسلوكية.
الرتبية على املواطنة :إن ما نراه اليوم من ضعف الوالء واالنتماء للوطن ال شك أنهيرجع ابلدرجة األول إل فرض ثقافات دخيلة ،فضال عن انتشار أفكار منحرفة بني
الشباب .لذلك البد من محايتهم ،وإحاطتهم بسياج أخالقي قيمي حيكم تفاعالهتم مع
أصحاب الثقافات األخرى.
إن الرتبية على املواطنة يستلزم حضور قيم املواطنة يف مجيع املناهج ،وأن يعمل املعلم من
جهته جبد يف ترسيخها يف ذهن التالميذ لتأخذ مكاهنا الطبيعي من خالل التفاعالت
االجتماعية املختلفة) . (Boutbal & Yahi, 2016كما تفرض على املعلم أن يكون
قدوة ومنوذجا للطلبة لرتسيخ مفهوم االنتماء والوالء الوطن ليكون ممارسة وفعل ،وذلك
عن طريق غرس وتعزيز الشعور ابالنتماء للوطن ولألمة العربية واإلسالمية يف نفوس
الطلبة ،وتنمية احلس املدين لديهم ،وتنشئتهم على قيم املواطنة وحب الوطن .وتنمية
ثقافة الدميقراطية لديهم ،وإكساهبم مبادئ وقيم التعايش من حوار وتسامح وتعاون ونبذ
العنف والتعصب..وغريها ) ، (Btahar, 2012كذلك من خالل املشاركة يف
الفعاليات واالحتفاالت الوطنية املختلفة اليت تقيمها املدرسة ،وإشراك األولياء يف ذلك،
هبدف خلق مناخ إجيايب وحمفز للعمل والتعاون مع املنظومة التعليمية .ابإلضافة إل عقد
حلقات نقاش بصفة دورية لتفعيل دور األسرة يف املسامهة يف غرس قيم املواطنة .حىت
يصل الطالب إل قناعة مفادها أن املواطنة ليست فقط جمرد شعارات ترفع بل هي
ممارسة وفعل .وال شك أن تبن ثقافة املواطنة يسهم يف احلفاظ على اهلوية الوطنية،
وابلتايل إعداد مواطن قادر على فهم الواقع ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية .ولذلك فإنه
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ال ميكن أن نتصور جمتمع موحد ومتماسك يعيش يف أمن وسالم ،بدون االعتماد على
قيم املواطنة ،واليت تعمل على القضاء على كثري من االحنرافات الفكرية والسلوكية .كذلك
احلد من أتثري الوالء اجلهوي والعشائري والطائفي..وغريها اليت زعزعت اجملتمعات
املسلمة قدميا وحديثا .وهو اجملهود احلقيقي الذي يقع على عاتق املدرسة واألسرة معا،
والذي نطمح أن يصل إليه اجملتمع املسلم يف الوقت احلايل.
الرتبية على املواطنة الرقمية :تعترب الرتبية على املواطنة الرقمية يف هذا العصر مدخاللتعليم القيم ،حيث يشهد عاملنا اليوم تطور هائل يف تقنية املعلومات واالتصاالت ،فعلى
الرغم من اإلجيابيات الكثرية اليت توفرها شبكة االنرتنت للشباب الصاعد ،من انفتاح
على العامل اخلارجي ،وسرعة تلقي املعلومة ،واالستفادة من خربات اآلخرين .إال أهنا
حتتوي على العديد من التأثريات السلبية ،وال سيما تلك اليت ختص املعتقدات الدينية.
إن ما نراه اليوم من انتشار واسع لألفكار املنحرفة اليت سيطرت على أفكار بعض
الشباب والتمرد على القيم واألخالق السامية .وعلى العادات والتقاليد واألعراف .ما
حيتم علينا دق انقوس اخلطر ،واملطالبة بتكاتف اجلهود ألجل محاية الشباب ،من خالل
تعليم ونشر ثقافة املواطنة الرقمية ،واليت أصبحت اليوم ضرورة ملحة يف ضل التطورات
السريعة اليت يشهدها العامل اليوم .وعليه جيب على املدرسون واألولياء أن يكونوا على
درجة كبرية من الوعي ،والدراية الكافية بقواعد وضوابط االستخدام السليم للتكنولوجيا،
حىت يتمكنوا من نقل هذا الوعي لألطفال .كذلك نقل قواعد األمن والسالمة الواجب
إتباعها عند تصفح شبكات االنرتنت .ابإلضافة إل توجيههم حنو املواقع اجلادة اليت
تنشر القيم واألخالق االجتماعية منها واإلنسانية ،وتزويدهم ابملعارف الالزمة .وكذلك
العمل على إحاطتهم بسياج أخالقي قيمي حيكم تفاعالهتم مع شبكة االنرتنت .إل
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جانب ذلك البد من إجراء دراسات ميدانية ملعرفة الربامج اليت ميكن تطبيقها يف
املدارس ،لضمان االستخدام األخالقي واآلمن عند تصفح شبكات االنرتنت .وابلتايل
توفري احلماية الالزمة هلم.
وما ينبغي اإلشارة إليه أن اهلدف من هذه املراقبة ليس للتجسس ،أو التحكم يف
الطالب؛ بل هي محاية وحتصني هلم من املواقع املشبوهة اليت تبث األفكار الضالة
والتوجهات املنحرفة واليت بال شك هتدم القيم واألخالق الفاضلة ،وتنبيههم من خطر
التواصل مع جمهولني وال دخول معهم يف مواضيع قد جتر رقاهبم للهاوية .ومن جهة أخرى
تشجيعهم على الربامج واملواقع اإلسالمية املفيدة ،اليت تنمي فيهم قيم التعايش وحتثهم
على فعل اخلري واإلصالح يف األرض.
االهتمام ابألنشطة املدرسية املتنوعة :كثريا ما هنمل األنشطة املدرسية ،وال نعطيهاحقها  ،بل نعتربها حصص مللئ الفراغ ال أكثر ،إال أهنا يف األساس تكمل العملية
الرتبوية ،خاصة إذا أحسن استخدامها ،فهي تساعد على التخلص من السلوكيات
السيئة ،وابملقابل جتعل الطلبة يكتسبون اخللق احلسن والسلوك املستقيم .كذلك تنمي
فيهم روح التعاون ،وتساعد على بناء قيم التعايش وترسيخها .لذلك جيب االهتمام
أبنواع الرايضة ،واأللعاب اجلماعية ،اليت تعمل على تقوية الروابط بني الطلبة ،وتبعث
عندهم الرغبة يف اكتشاف وتعلم مهارات جديدة ) .(Marwan, 2020كما جيب
االهتمام ابلنشاط املسرحي الذي يتيح للطالب التخلص من اخلجل واالنطواء على
ال نفس ،فيصبح اجتماعي قادر على التعبري عن رغباته ومواجهة املشاكل بكل ثقة ،كما
أنه يساعد الطالب على االندماج مع أصدقائه بسهولة .لذلك ال بد من تشجيع الطلبة
على االخنراط يف بعض اخلدمات التطوعية يف اجملتمع ،كتنظيف ساحة املدرسة ،أو
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احلديقة أو احلي ..وغريه .هبدف تنمية روح التعاون ،وحب اخلري .كذلك برجمة من حني
إل آخر بعض الزايرات والرحالت ،واليت تعترب فرصة مناسبة ملمارسة قيم التعايش،
كالتعاون والتسامح ،والتحاور ،والتعبري عن الرأي ،واحرتام الرأي اآلخر ،وحب الوطن..
وغريها .وال شك أهنا أبلغ أثرا يف النفوس من عشرات الدروس واملواعظ اليت حتمل
املبادئ والقيم نفسها .هذا ما جيعل االهتمام هبا والتشجيع على ممارستها واجب .كما
أنه جيعل العملية التعليمية تسري بيسر ويف ظروف جيدة.
االهتمام بتعزيز العالقة القائمة بني املدرسة واألسرة :حىت تنجح العملية التعليمية ال
بد من ربط جسور التعاون بني املدرسة واألسرة ،ملناقشة املشكالت اليت تواجه الطالب؛
وذلك من خالل تنظيم زايرات تفقدية إل منازل الطلبة الذين يعانون من مشاكل صحية
أو مالية..وغريها .كذلك تنظيم يوم مفتوح لالجتماع أبولياء الطلبة كلما دعت الضرورة
لذلك .بغرض تلقي املقرتحات واآلراء املختلفة اليت من شأهنا أن تساهم يف حل
املشكالت وتسهيل العملية التعليمية (Sheldan & Asayim & Barhoum,

) 2011وال شك أن هذا التواصل بني األسرة واملدرسة واالحتكاك بينهم يساعد الطلبة
على جتاوز الصعوابت اليت يعانون منها .كما يساعدهم على االندماج داخل القسم دون
الشعور ابلنقص أو الضجر ،وهذا يعن املسامهة يف عملية التعليم والرقي هبا.
التوازن بني الرتبية والتعليم :ابلرغم من أن املؤسسات الرتبوية يف جمتمعاتنا املسلمةاملعاصرة تقدم الرتبية والتعليم جنب إل جنب ،إال أن ما نشاهده يف الواقع خاصة يف
وسط الشباب من سلوكيات سيئة واحنرافات خطرية يف الدين من تطرف دين وغريه يدل
على أن الرتبية مل تؤدي دورها كما ينبغي ،األمر الذي حيتم علينا إعادة النظر يف موضوع
الرتبية.
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بداية إذا كان التعليم أداة البناء العلمي والفكري ،حيث يتم من خالله إيصال األفكار
واملعلومات إل املتعلم نظراي ،فإن الرتبية هي أداة التغيري الفعلي ،ليس فقط تساعد على
إيصال املعلومة الصحيحة ،بل حتث على املمارسة املستمرة هلا .فرتيب يف الطالب الضمري
اإلنساين احلي وهتذب فيه السلوك األخالقي ،وتنمي فيه القيم االجيابية الفاعلة يف
اجملتمع ،ما ينتج عنه تغري إجيايب يف سلوك الطالب) .(Al- Hilali, 2009وعليه ميكن
أن نستنتج أن العالقة بني الرتبية والتعليم هي عالقة تكامل لتحقيق األهداف املسطرة.
وأن املعرفة النظرية ابلقيم واألخالق ال تكفي ،بل البد من أن يرتىب عليها الفرد من
خالل ممارستها يف حياته اليومية .لذلك جيب التنبيه إل أن أي فكر تربوي جتديدي ال
يضع يف أول اهتماماته مسألة غرس القيم االجيابية والفاعلة يف اجملتمع ،سيبقى فكرا
نظراي ال يقدم إصالحا للمجتمع) .(AL-Jallad, 2007وحىت حنمي املسلمني
وخاصة فئة الشباب من خطر االحنرافات الفكرية والسلوكية ،البد أن متنح املؤسسات
الرتبوية للناشئة مساحة كافية متارس فيها قيم التعايش ،ابعتبارها الدرع الواقي الذي
حيمي الشباب من االحنراف.
خامسا :املدارس يف اإلمارات العربية املتحدة منوذج للتعليم والرتبية على قيم
التعايش والتسامح انطالقا من سياسة دولة اإلمارات العربية يف التعليم اجلاد املبن على
غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الناشئة ،وتزويدهم ابلقيم اإلسالمية واملبادئ العليا،
وعالج مشكالهتم الفكرية واالجتماعية على أساس تعاليم اإلسالم.
وبفضل جهود الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان وزير التسامح يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة وابلتعاون مع جلان التوعية يف املدارس وبراجمها التكوينية ،قامت الوزارة إبعداد
برامج التوعية اإلسالمية اليت تقدم للطالب يف كل مرحلة دراسية مبا يتناسب مع
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مستواهم العمري والعقلي ،حبيث يتعرفون على ما جيب على املسلم جتاه ربه ورسوله 
وما جيب لوالة األمر من طاعة وتقدير ،وما للبشر من حق يف التسامح والتعايش ،وما
للوطن من حقوق يف البناء والتعمري .كما قامت إبعداد دليل ليكون عوان للقائمني على
برامج التوعية اإلسالمية يف املدرسة ،وهتدف من وراء ذلك تكوين فردا واعيا معتدال
فكراي ومدركا ملسؤولياته الشرعية والوطنية .كذلك تعزيز التمسك ابملبادئ والقيم
اإلسالمية ،وبيان أخطار االحنرافات الفكرية والسلوكية وأثرها على الفرد واجملتمع؛ حيث
كانت سباقة يف إدراج قيم املواطنة والتسامح وحقوق اإلنسان ضمن املناهج الدراسية،
كما سعت إل غرس قيم التعايش واأللفة واملساعدة لآلخرين ،ابإلضافة إل ذلك فقد
استحدثت مادة جديدة ابسم "الرتبية األخالقية" يف املقررات املدرسية ،حيث اعتربت
القيم اإلنسانية العمود الفقري ملناهجها التعليمية ،الذي حيصن الشباب من التفرقة
والكراهية والتعصب ) .(Al-Ansari,2019ويف دراسة حتليلية قام هبا أحد املختصني
يف جمال الرتبية والتعليم حول املضامني األخالقية اليت ينبغي أن تشتمل عليها كتب اللغة
العربية يف الصفوف الثالثة األول من املرحلة االبتدائية بدول اخلليج العريب ،أين تصدرت
دولة اإلمارات العربية املرتبة األول حيث تكررت املضامني األخالقية يف كتبها 1846
مرة وتليها اململكة العربية السعودية 1813مرة واملرتبة الثالثة الكويت ب  1689مرة،
وأتيت كل من قطر ،عُمان ،والبحرين يف املراتب الثالثة األخرية .حيث كانت تطلع دولة

اإلمارات العربية املتحدة إل تنمية املسئولية يف نفوس طالهبا وتنمية قدراهتم حىت يكونوا
أعضاء فاعلني يف جمتمعهم ،مدركني حلقوقهم ،وواجباهتم املنوطة هبم جتاه دينهم ووطنهم
ووالة أمرهم .كذلك تفعيل اجلوانب التطبيقية للقيم واملبادئ اليت تضمنتها مواد الرتبية
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اإلسالمية) . (Al-khalifa, n.dهذا ما جعلها تتحكم يف اجلانب السلوكي للطلبة
والوصول إل نتائج مرضية.
سادسا :محاية قيم التعايش
إذا كانت املراحل السابقة تستهدف إل التغيري الذايت للفرد املسلم من خالل تسليحه
ابألسلحة القيمية ،فإن هذه األسلحة حتتاج إل احلصن الذي حيميها من التغيري والتلف
والضياع ،لذلك فإن مسألة محاية القيم جيب أن تكون مسألة مشرتكة بني الدولة واجملتمع
املدين ،حىت نضمن استمرارها يف اجملتمع .وال ميكن تركها للمدرسة فقط؛ بل ال بد من
تدخل الدولة أبن تصدر قوانني ملزمة اباللتزام هبا يف املؤسسات احلكومية ،حبيث تصدر
عقوابت ملن خالفها بغري عذر" .ذلك أن مهمة الدولة اإلسالمية أن حتول الفكرة إل
عمل ،وحتول القيمة إل قانون ،وأن تنقل املثاليات األخالقية إل ممارسات واقعية ،وأن
تنشئ من املؤسسات واألجهزة ما يقوم مبهمة احلراسة والتنمية والتطوير هلذا كله ،وأن
تقوم مبراقبة التنفيذ بعد ذلك ،ومدى قيامه ابلواجب املطلوب أو ختلفه عنه ،وأن تعاقب
من تعدى وخالف وأمهل إمهاال خمال"(Al-Qaradawi, 2002, p.442-
) .443بينما تصدر قوانني أخرى تنظيمية للمؤسسات غري احلكومية املرتبطة يف الغالب
ابلثواب األخروي ،ومواكبة احلضارة .عندها فقط سيحاول الفرد االلتزام بقيم اجملتمع
نتيجة خوفه من العقاب الذي سيطوله سواء من الدولة بتطبيق القانون ،حيث أن تطبيق
القانون سيجعل كل من تسول له نفسه ابلتمرد على قيم اجملتمع يعرض نفسه لعقوابت
مادية أو أدبية تفرضها عليه الدولة .أو يعرض نفسه لسخط واستنكار اجملتمع ،من
خالل االنتقاد والنبذ االجتماعي الرتباط القيم ابلدين والعرف والعادات والتقاليد .أما
إذا تيقن الفرد أنه ال جمال لتطبيق نظام احلماية حينها تصبح القيمة خاضعة لرغبة يف
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نفس الشخص ،أو لرتبيته ) ،(Al-Qaydani, 2014وحسب رأي الباحثة فإن توفري
مثل هذه احلماية جتعل األغلبية الساحقة حتاول االلتزام بقيم اجملتمع؛ إما قناعة هبا
والشعور أبمهيتها ،أو خلوفها من العقاب املادي املرتبط ابلقانون الذي يتم تنفيذه من
اجلانب احلكومي؛ أو العقاب املعنوي املرتبط ابلدين والعرف والعادات والتقاليد ،واملتمثل
يف االنتقاد والنبذ االجتماعي .ويبقى من اخلطأ أن نرتك القيم ختضع لرغبة الفرد وبدون
محاية ،ألن النفس بطبعها تكره القيود والقيم فيها نوع من القيود على النفس.
سابعا :أثر قيم التعايش يف اجملتمع
على املستوى الشخصي :جتعل من الفرد إنساان اجتماعيا متساحما ومتعاوان فيها معإخوانه على الرب والتقوى ،وحمبا إلخوانه ،ومواطنا صاحلا حمبا لوطنه ،معتدال يف سلوكه
وفكره ،ينظر إل احلياة نظرة تفاؤلية بعيدة عن التعصب والعنف .األمر الذي يؤدي إل
االنسجام بينه وبني أفراد جمتمعه.
على املستوى االجتماعي :فإن اجملتمع الذي تسري فيه مثل هذه القيم هو ابلتأكيدجمتمع متماسك البنيان ،ويعيش يف استقرار ،ومتطلع إل مستقبل مشرق ،كما أهنا
تساعد على ترتيب البيت املسلم الذي عمته الفوضى واالحنالل .وتساعد على مجع
شتات اجملتمع وتركيز طاقاته وإمكانياته يف عمارة األرض.
إذا كان اجملتمع هو نتاج ما تغرسه املدرسة على وجه اخلصوص يف الفرد ،فلكي
حتقق املدرسة أهدافها يف غرس قيم التعايش يف اجملتمع ،فإنه يتعني على كل عضو يف
املدرسة أن يتحمل مسؤوليته كاملة .فعندما يكون لدينا جمتمع واع مبسئولياته ،ويتعاون
فيه اجلميع يف عالقة تكاملية ،حينها فقط نستطيع أن نضع اخلطوات الصحيحة على
درب بناء جمتمع متقدم ومتعايش يسعد فيه اجلميع.
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النتائج:
 .1يعترب التعايش بني املسلمني من القضااي املصريية اليت غفل عنها املسلمني اليوم
كوهنا تتعلق مبصري األمة وبقائها على اخلريطة .وألن الناس ال تصلح شؤوهنم إال من
خالل تعايشهم مع بعضهم ،فإن سراين قيم التعايش يف اجملتمع ال شك أهنا تساعد
على ترتيب البيت املسلم الذي عمته الفوضى واالحنالل .كما تساعد على مجع
شتات اجملتمع وتركيز طاقاته وإمكانياته يف عمارة األرض.
 .2إن احلديث عن الرتبية ابلقيم هو احلديث عن الرتبية املعتدلة الوسطية اليت حتقق
التوازن يف كل شيء.
 .3إن اهلدف من غرس قيم التعايش هي إقامة جمتمع متوازن ،ال إفراط فيه وال
تفريط ،حبيث جيلب املتعة للجميع .وحىت حنقق اهلدف البد من وجود الثقة واالحرتام
املتبادل والعمل املتواصل.
 .4إن من بني أهم األعمال اليت جيب االعتناء هبا من طرف وزارات الرتبية والتعليم
يف الدول اإلسالمية هي اختيار املعلمني وفقا خلاصية الوسطية واالعتدال يف عقيدهتم
وقناعاهتم الدينية ،فمن خالل هذه العقيدة وعلى أساسها تتكون املفاهيم لدى اإلنسان،
كذلك ضرورة إخضاعهم للتدريب على اسرتاتيجيات غرس وتنمية القيم يف مراحل
التعليم املختلفة.
 .5ال بد من إشراك مؤسسات اجملتمع األخرى وعلى رأسها األسرة يف عملية غرس قيم
التعايش ،ذلك أن اجملهود الذي تقدمه املدرسة وحده ال يكفي أن تنهض بعبء هذه
املسئولية الضخمة.
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 .6إذا ما جنحت عمليات التنسيق والتكامل بني املدرسة وابقي مؤسسات اجملتمع يف
تربية النشء تربية واعية أساسها القيم اإلسالمية ،فإننا نتحصل على جمتمع متعايش حمب
لبعضه بعض ،حينها لن يكون الفرد عرضة لالحنراف ،أو التأثر مبا تفرزه احلضارة الغربية
من عفن وفساد يف القيم األخالقية ،وتلوث يف األفكار.
التوصيات:
ضرورة إعادة حتليل كتب اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية يف ضوء القيم اإلسالمية.اعتبار ثقافة التعايش مشروع وطن تتبناه الدولة .فمن املهم أن سلوك وأخالق املواطننياملسلمني تعكس قيم التسامح والعدل ،والرب والوفاء ،واالحرتام املتبادل ،وروح التفاهم،
والرفق جتاه اآلخرين.
توجيه اهتمام الطلبة والباحثني إل أمهية اخلوض يف الفكر الوسطي .كذلك نشروإشاعة الفكر الوسطي بني املهتمني والباحثني وابقي الشركاء من مكوانت اجملتمع
املدين.
نشر ثقافة املواطنة الرقمية يف املدرسة بني صفوف الطالب أصبح ضرورة ملحة ،حىتنتمكن من تعزيز محاية جمتمعاتنا من اآلاثر السلبية املتزايدة للتكنولوجيا.
ال بد من تشجيع كل حماوالت إحياء التعايش الصحيح .ألن هناك مفهوما آخرللتعايش يراد له أن أيخذ جمراه يف واقعنا املعاصر مبناه على االستسالم والتفريط يف
احلقوق واملقدسات واملبادئ والقيم.
اخلتام:

ويف األخري أتمل الباحثة من خالل هذا البحث أن تقدم إضافة معرفية يف
الفكر الوسطي ،وذلك من خالل بيان دور املدرسة يف غرس وتنمية قيم
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التعايش وأثرها على اجملتمع املسلم املعاصر؛ كنموذج إصالحي هنضوي
 حيث أن األمة، كما ترجوا الباحثة أن ينتفع به عمليا يف املدارس.للمجتمع
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